
CARNAVAL
A VENÈCIA

Veniu amb nosaltres a gaudir del 
Carnaval de Venècia! Entre ponts, 
carrers i unes màscares divines 
s’amaga un lladre misteriós que 

haurem de… desemmascarar!

HoLA, Som LES

TEA SISTERS!
ESTudIEm A LA uNIVERSITAT dE 
RATfoRd I ENS ENCANTEN LES 

AVENTuRES I ELS mISTERIS! A méS, 
Som uNES AmIguES moLT ESpECIALS; 

méS quE AmIguES... gERmANES!

TEA STILToN
germana de geronimo 

Stilton, és l’enviada es-

pecial de L’Eco del Ro-

segador. Sempre està 

disposada a emprendre 

viatges plens d’aventu-

res d’on torna amb arti-

cles i fotografies sensa-

cionals. Tea s’ha fet molt 

amiga de cinc estudi-

ants de Ratford: Colette, 

Nicky, pamela, paulina i 

Violet...: les Tea Sisters! I 

és la mateixa Tea qui ex-

plica les extraordinàries 

aventures que viuen!
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us agraden els viatges, 

les aventures i els mis-

teris? doncs uniu-vos a 

les Tea Sisters: explora-

reu països sempre nous 

i fascinants... I això no 

és tot! descobrireu que a 

les cinc noies els agrada 

molt viatjar, però encara 

més ajudar els amics en 

moments difícils, inves-

tigar casos misteriosos 

i resoldre les intrigues 

més complicades! Amb 

elles viureu aventures 

trepidants! 
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Benvinguts
al món de les
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Una ciUtat 
de somni

Al món hi ha llocs que ens fa l’efecte que co-

neixem des de sempre.

N’hem sentit a parlar, n’hem llegit coses, els 

hem vist al cinema o en fotografia, però... anar-

hi en persona per primera vegada és una 

emocio  ´ única!

Això és el que pensaven les Tea Sisters així 

que van arribar a Venècia.

El panorama que s’estenia davant seu era in-

creïble: l’esplanada davant de l’es tació donava 

a un canal que era tan a prop que s’hi haurien 

pogut capbussar , i els palaus ele-

gants que es perfilaven a l’altre costat sembla-

va que suressin en l’aigua.
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Ostres!

—La ciutat és més bonica que no 

m’havia imaginat! —va murmurar Violet.

Les cinc amigues hi estaven d’acord. El viatge 

des de l’Illa de les Balenes havia estat llarg i 

mogut: el seu vol havia aterrat en un altre 

aeroport i, des d’allà, havien hagut 

d’a gafar un t en.

Que
 bO

nic!

Una ciUtat de somni
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Quina ciu
tat més meravellOsa!

Però havia valgut la pena: Venècia, la romàntica 
ciutat a flor d'ai gua, resplendia davant dels seus 

ulls amb tota la seva màgia.

—On hem d’anar? —va preguntar Nicky.

La resposta de Violet va ser engegar la seva 

tauleta, on havia descarregat tota la guia 
turística de la ciutat.

Una ciUtat de somni
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 —Un moment, que busco l’adreça d’Elisa 

i Marco...

Les Tea Sisters havien anat a Venècia invita-

des per dos amics italians que havien conegut 

a Ratford l’estiu anterior. Marco havia 

fet un curs de periodisme d’investigació a la 

universitat i Elisa, la seva germana, l’havia 

acompanyat a l’Illa de les Balenes per 

practicar esport.

Durant els mesos se-

güents s’havien man-

tingut en contacte 
amb les Tea Sis ters 

i, unes quantes set-

manes abans, les 

havien invitat a   

reunir-se amb ells 

a Venècia, la seva 

ciutat, per par-

ticipar activa-

12

Una ciUtat de somni

Us es
perem

 

a V
enècia

!
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ment al seu famosíssim car-
naval!
Aquella proposta les va engres-

car a totes de seguida: Colette 

es moria de ganes d’admirar 

les màscares i les disfres
ses elegants que desfilarien 

per la ciutat; Pam ja 

paladejava els ex qui-

sits bunyols de carnaval que 

tant li havia elogiat Marco; Paulina 

i Violet volien descobrir els 

secrets de l’arquitectura veneciana, 

i Nicky volia, de totes totes, aprendre a... portar 

una góndola!  
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 Finalment, Paulina va trobar el lloc que buscava:

—Mireu, ens hem de dirigir al carrer del 

Paradiso. La casa d’Elisa i Marco no és gaire 

lluny d’allà.

—El carrer del Paradiso? Els carrers de Venè-

cia tenen uns noms meravellosos! —va 

dir Colette, sospirant, mentre contemplava fas-

cinada el centelleig dels rajos del sol reflectits 

a l’aigua—. Tot és tan elegant 

i romàntic...

—Per mil bieles desbielades! —la va interrom-

pre Pam—. Tan romàntic com vulguis, però... 

com arribem a la casa d’Elisa i Marco? No 

veig cap autobús! Ni tampoc hi ha taxis!

—Doncs t’equivoques, Pam: sí que n’hi ha, de 

taxis! —va dir Paulina, somrient—. Però 

en comptes de cotxes... llanxes! 
Llavors va assenyalar una embarcació de fus-

ta, amb una banderola groga a la proa que in-

dicava que es tractava d’un taxi.
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Una ciUtat de somni
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Venècia  
ens espera!

—No perdem més el temps! —les va animar 

Nicky—. Pugem a bord!

Una ciUtat de somni

A b
Ord!
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